
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 نهاٌة فصل الردة ات إلىٌالثالث والعشرون: من الد الدرس

 الحمد هلل وصلى هللا وسلم على رسول هللاسم هللا وب

ا مكلّفًّا وؼٌرها على ً، ودٌة العمد على الجان: لفص" ٌّد حّرًّ ا ؼصب صؽأو  ؼلّهوعاقلته، ومن ق ٌرًّ

ٌّة  ه،معلٌّم صبٌّ أو  ب امرأته بنشوز،وإن أدّ  .أو فجأةًّ   ال إن مات بمرضة، صاعقة فالّدٌأو  فتلؾ بح

ٌّته ببل إسراؾ فبل أو  ٌصعد أو  اا أن ٌنزل بئرًّ ضمان بتلؾ من ذلك، وإن أمر مكلفًّ سلطاٌن رع

ام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك حملها من رٌح طعأو  شجرة فهلك به لم ٌضمن، ولو ماتت حامل

 ة."عاد

أصحابه وله آنبٌنا محمد وعلى  ،السبلم على رسول هللابسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد هلل والصبلة و

أخذنا كتاب القصاص  - خر الدرس الماضًآفً أو  انتهٌنا فً الدرس الماضً ،ومن اهتدى بهداه

جنً مإلى  يفهً المال المؤد فً الشرعا وأمّ  ،مخففة -جمع دٌة  والدٌات ،والٌوم سنأخذ الدٌات

 .ولٌه بسبب جناٌةأو  مجنً علٌهإلى  يالمال المؤد، ولٌه بسبب جناٌةأو  علٌه

ْجِنً" وسلمقول النبً صلى هللا علٌه ل "ودٌة العمد على الجانً": حمه هللاقال ر ٌَ َجاٍن إاِلا َعلَى  واَل 

تكون الدٌة على  غٌر دٌة العمد وهو الخطأ وشبه العمد -وؼٌرها ، أي ال تحمله العاقلة "َنْفِسهِ 

 فرمت إحداهما األخرىهذٌل  اقتتلت امرأتان من: العاقلة لحدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

 متفقا. عاقلته على المرأة بدٌة وسلم علٌه هللا صلى النبً فقضى ،ها، فقتلتها وما فً بطنبحجر

 ل.مستق فصل لها سٌأتً العاقلة، وخطأال قتل فً اجماعًّ إ المنذر ابن حكاهو ه.علٌ

ٌّد ومن: "هللا رحمه قال ا ق  ال بشًء أثقله، أؼبلالًّ  علٌه جعل ٌعنً "وغلّهه "بط: ردهقٌّ " امكلّفًّ  حّرًّ

 كما هألنّ ه، وؼلّ  هأنّ  لصواب، اهؼلّ أو  ا؟مكلفًّ  اٌش؟ عندكم إنتم. أؼبلالًّ  علٌه جعل، ٌمشً نأ ٌستطٌع

ٌّده إذا هأنّ  منصور الشٌخ قال  ر.الفرا ٌمكنه هألنّ  علٌه ضمان ال هفإنّ  فقط ؼلّهأو  فقط ق

ا غصب وأ" ٌّة فتلف" امجنونًّ أو  اصؽٌرًّ  حبس ٌعنً" صغٌرًّ  لمه ودٌقٌّ  لم وإن أي" ةصاعقأو  بح

ٌّد من، وهؼلّ أو  امكلفًّ  احرًّ  قٌد منة، الدٌ تجب -ة فالدٌ نقول فحٌنئذ ٌؽلّه ا ق  ابالؽًّ  ٌعنً -ا كلّفًّ م حّرًّ

ا ؼصبأو  هلّ ، وؼعاقبلًّ  ٌّة فتلؾ صؽٌرًّ  حبس ٌعنً ؼصبأو  ،دٌته ٌلزمه هفإنّ  صاعقةأو  بح

 هٌؽلّ  ولم الصؽٌر دٌقٌّ  م، لٌعنً الصؽٌر دقٌّ ٌ - دهٌقٌّ  لم وإن بصاعقةأو  ةبحٌّ  فتلؾ امجنونًّ أو  اصؽٌرًّ 

 الحر - تما إن الل: "قا ة.الدٌ علٌه فٌجب السماء من تنزل نار وهً - صاعقةأو  بحٌة فتلؾ

 ه. دٌت تلزمه ال هفإنّ " ةفجأ أو  بمرض - الصؽٌرأو  المكلؾ

 وتلفت ،إسراؾ ببل علٌه وترفعها نشوزها بسبب عنً" ٌبنشوز امرأته أّدب وإن": هللا رحمه قال

ته سلطان  أو  - ٌبلػ لم من هو والصبً - هصبٌّ  معلّم   وأ. "ٌضرنه ال هفإنّ  ٌّ  قٌد هذا "إسراف بال رع

 ،إسراؾ ببل رعٌته مع السلطان فًأو  السلطان مع وقٌد ،صبٌه مع للمعلم وقٌد ،للمرأة قٌدع: للجم

 ما على زادأو  المؤدب أسرؾ إذا أّماك. ذل من لتلؾ ضمان فبل فتلؾ ،شدة فً وال عدد فً ال

أو  ،زٌمٌّ  لم له عقل ال طفبلًّ  نسانإ مثبلًّ  ضربأو  ؾ.الئلسر تعدٌه ضمنه بسببه فتلؾه ب ٌحسن



 فً فائدة ال هألنّ  له عقل ال من لتأدٌب ٌأذن لم الشرع فً هألنّ  ،ٌضمنه هفإنّ  فتلؾ امعتوهًّ أو  امجنونًّ 

 ه. تأدٌب

 - نٌضم لم به - الصعودأو  بالنزول - كفهل شجرة ٌصعدأو  اببرًّ  ٌنزل أن امكلفًّ  أمر وإن": قال

 طعام رٌح من حملهاأو  حامل ماتت ولور. "ماأل ٌضمنه هفإنّ  ؾمكلّ  ؼٌر كان ذاإ اأمّ  ر"مألا

 الطعام هذا رائحة بسبب الحمل هذا فسقط الحامل هذه تهوشمّ  الطعام هذا مقدّ  نسانإ سبب" بونحوه

 هفإنّ  العادة فً ذلك ُعلمأو  ذلك ونحوه الطعام رب َعلم إن ك،ذل ُعلم إنأو  َعلم إن ربه ضمن

 ل.الحام المرأة هذه ضمنمن، ٌٌض

: لصف: "قال ع.والمناف األعضاء دٌات مقادٌر ثم ،النفس دٌات مقادٌر فً بدأ - فصل: هللا رحمه قال

أو  بقرة، مابتاأو  فضة، درهم ألف عشر اثناأو  ،اذهبًّ  مثقال ألفأو  بعٌر، مابة المسلم الحر دٌةو

 هذه منها شًء ولكلة، الدٌ أصولب، المذه فً عندنا الدٌة أصول هً الخمسة هذه ."ةشا ألفا

 فرض :جابر حدٌث فً وسلم علٌه هللا صلى قوله بعٌر بةام الحر دٌة أنّ  على وٌدلّ  ،ةأدل األصول

 .البقر على أدلة وٌوجد ، وهكذا،اإلبل مائة من اإلبل فً الدٌة على أهل سلمو علٌه هللا صلى النبً

 األوراقإلى  الناس انتقل نواآلر. البعٌ الدٌات فً األصل أنّ  هو المذهب فً الثانً القول لكن

 مائة قٌمة ألؾ ثبلثمائةإلى  تحولت ،ألؾ ثبلثمائةإلى  وعشرٌن مائة من الدٌة ناآل وحولت النقدٌة

 ر.بعٌ

 األصول هذه أحد ٌدفع نأ ٌخٌر الدٌة دفع علٌه ٌجب من ٌعنً "بٌنها دٌة علٌه من فٌخٌر: "قال

 وربع ،حقة وربع ،لبون بنت وربع ،مخاض بنت ربع   إبل من ةهبش و عمد فً وٌجبة. "الخمس

ًٌّ  لتؤجّ  ال، حاالًّ  تجب العامد فًة، مؽلظ" ةجذع  ،المؤلؾ ذكرها التً رباعباأل مؽلظة جبتا، ثان

او ا مؽلظة فتجب العمد شبه اوأمّ ل. القات مال فً تجب أٌضًّ ا وتكون العاقلة على تكون هالكنّ  أٌضًّ  أٌضًّ

 .مؤجلة

 بنت عشرونً ٌعن "مخاض ابنن وعشرو ،المذكورة ربعةاأل من ثمانونا: أخماسًّ  أخط فًو"

 تكون الخطأ قتل وفًة. مخفف هذي - جذعة وعشرون حقة وعشرون لبون بنت وعشرون مخاض

ا وتكون مخففة الدٌة  ة. مؤجل وتكون العاقلة على أٌضًّ

 فً فقط خاص التؽلٌظ اطبعًّ ة. بقر مئتاأو  "ةأتبع ونصف مسنات نصف بقر ومن: "هللا رحمه قال

او ،اإلبل ؼٌر فً تؽلٌظ وال اإلبل فً خاصل، اإلب  اإلبل فً خاص التغلٌظ - فً خاص أٌضًّ

 ظ.تؽلٌ فٌها لٌس المنافعؾ طرااأل قطع اأمّ  العمد شبه مع فقط العمد قتل، دالعم قتل فً وخاص

 نصف غنم نم، وسنة له التبٌع- أتبعة ونصف - مسنات مائة ٌعنً - مسنات نصف بقر ومن: "قال

 عنًٌ - السالمة وتعتبر. "أشهر ستة له أجذعة ونصؾ ،سنة له ٌعنً ثناٌا" أجذعة ونصف ثناٌا

 البقر قٌمةأو  مثبلًّ  الؽنم قٌمة أية، القٌم تبلػ نأ ٌشترط ال "القٌمة ال- نوع كل فً السبلمة ٌشترط

 ة.سلٌم وتكون فقط العدد فًن تكو أن ٌكفً ،اإلبل قٌمة مثل



 مسلمة كانت فإن "ادٌته أهل من رجل دٌة نصف أنثى دٌةو: "قال ،النفس فً أوالًّ  - أنثى ودٌة :قال

 الحر دٌةإلى  فننظر كتابٌة كانت وإنا، من النصؾ على فهً المسلم الحر الرجل دٌةإلى  ننظر

 ب.الكتا أهل من الرجلؾ نص على الكتاب أهل من واألنثى ،الكتابً

 أطراؾ -ً ف قطعت إذا المرأة جراح ٌعنً" هجراح تساوي وجراحها: "قال، حالجرا فً اأمّ و

أو  القطع من الرجل جراح فً ٌجب ما ،الرجل جراح مثل ،الرجل جراح تساوي جرحتأو  المرأة

 وصلت فإذا ،الثلث دون فٌما توافقه "دٌته ثلث دون ما فًل: "قا لكن أة،المر جراح فً ٌجب الجرح

 ،بلاإل من عشرون واالصبعٌن ،اإلبل من عشر المرأة اصبع فً ٌجب فمثبلًّ  ،مباشرة فتتنصّ  الثلث

 دٌة ثلث تبلػ هاألنّ  مباشرة ؾتتنصّ ٌن. عشر تكون بعاأص ربعواأل ،ثبلثون فٌها أصابع والثبلثة

 ؾ.تتنصّ  فمباشرة علٌها وتزٌد الرجل

 درهم ثمانمابة ووثنً مجوسً دٌةوح، الجرا وكذلك الحر "مسلم دٌة نصف حر كتابً ودٌة: "قال

 وقاذؾ ونصٌري كدرزي وٌتجه هنا الؽاٌة فً الق م.نفوسه دٌات من بالنسبة تكون وجراحهم

 عائشة وقاذؾ والنصٌري الدرزي :هؤالء ،لردته عنها تعالى هللا رضً ،عنها هللا رضً عائشة

 .ةالؽاٌ فً قال كما درهمة ثمانمئ دٌتهم

 جرح ذاإ -حه جرا اوأمّ ه، قٌمت فٌه ٌجب -ل قت ذاإ الرقٌق فً ٌجب يأ "قٌمته رقٌق ودٌة: "قال

 كان نإ "هقٌمتإلى  امنسوبًّ  منه مقدر فهو الحر من امقدرًّ  كان نإ: "ٌقول ،طرفه قطعأو  الرقٌق

إلى  بالنسبة لكن ،الدٌة هذه مثل فتجب ،الحر من معٌنة دٌةأو  معٌن مقدار له منه أخذ الذي هذا

 جبت للعبد بالنسبة اأمّ ة، كامل الدٌة فٌه تجب قطع لو الحر لسان -ه لسان قطع ذاإ ،اللسان فمثبلًّ  قٌمته

 نإو ٌعنً وإاله. قٌمت نصؾ والعبد الدٌة نصؾ فٌها تجب الحر ٌد مثبلًّ  قطعت لو ،كاملة القٌمة فٌه

 ٌعنً ،صابةاإل قبل ٌعرؾ ٌعنً برء بعد نقصه فما ،سٌأتً كما - كالحكومة الحر من امقدرًّ  ٌكن لم

 اصحٌحًّ  قٌمته بٌن األرش هو فالواجب ،الجناٌة من ٌبرء أن بعد وٌقوم بالجناٌة إصابته قبل ٌقوم

 ة.الجناٌ من برئه وبعد

أو  مباشرة الضرب عقب ٌسقط بأن بالجناٌة الجنٌن سقوط أنّ  وٌعلمة" ؼرّ ّر ح جنٌن ودٌة: "قال ثمّ 

ا. مٌتًّ  وقع كان ذاإ وهذا ،ةؼر: قال ب.الضر بسبب سقط هنّ أ فالظاهر ،ٌسقط أنإلى  متألمة هأمّ  تبقى

ًٌّ  وقع نإو ًّ  فً ما ففٌه مات ثمّ  ،افصاعدًّ  سنة نصؾ وهو لمثله ٌعٌش لوقتا ح  ،كاملة دٌة فٌه، الح

 ة.كامل دٌة ففٌه احرًّ  كان نإ

 دٌة عشر الؽرة هذه قٌمة" هأمّ  دٌة عشر قٌمتها -ن الجنٌ عن تورث - هعن وروثةم ةغرّ ل: "قا

 وقن" ،حرة هأمّ  كانت ذاإ ،هأمّ  دٌة عشر األمانأو  العهدا هذ قٌمةن، األماأو  العهد هً الؽرة، وهأمّ 

 ففٌه اقنًّ  الجنٌن هذا كان اإذو ،هأمّ  دٌة عشر قٌمتها ؼرة فٌه ٌجب حرّ  هو كان ذاإ ٌعنً "قٌمتها عشر

 ه. أمّ  قٌمة عشر قٌمتها ؼرة

 - الحرة األم هذه رتقدّ  هفإنّ  ،الجنٌن هذا سقطأُ  ثمّ  برقٌق حرة حملت لو :مسألة هذه" ةأم حرة روتقدّ "

 ال هأمّ  قٌمة عشر قٌمتها ؼرة عطىوٌُ  ،حرة هابأنّ  ٌحكم ال ٌعنًة، حر هاأنّ  على تقدر ال ،أمة قدرت

 ذا" إلالما واختٌر اعمدًّ أو  خطأ رقٌق جنى وإنة. "أم كانت لو أمه قٌمة عشر قٌمتها ؼرة ٌعطى



 إذن بغٌر ماالًّ  أتلف أو" ل،الما واختٌر ،قود فٌه اعمدًّ أو  ،فٌه قود ال اعمدًّ أو  خطأ الرقٌق جنى

 ٌدفع ٌعنً ،الجناٌة بأرش فدائه بٌن: رأمو ثالثة بٌن السٌد رخٌّ ٌ  د، العب برقبة ٌتعلق ذلكّن فإ "دهسٌّ 

أو  اإلبل من خمسون مثبلًّ  الجناٌة أرش كان فإذا ،قٌمتهأو  الجناٌة أرش اإمّ  :علٌه للمجنً األقل

 قٌمته كانت نإ بالعكس كان وإن ،األقل -ا ألفًّ  ثبلثٌن ٌدفع هفإنّ  ،األفًّ  ثبلثون وقٌمته األفًّ  خمسون

 هذا ،الرقٌق ٌسلمأو  ه.قٌمتو الجناٌة أرش من أقل ثبلثٌن ٌدفع ،ثبلثون الجناٌة وأرش خمسون

 للمجنً ثمنه وٌدفع ٌبٌعه أن هو المؤلؾ ٌذكره لم الذي الثالث والخٌارة. الجناٌ لولً مهٌسلّ  الجانً

 ه.بقدر منه دفع وإال الجناٌة أرش استؽرقه إنه، علٌ

 روى لما" ككذلف أكثرأو  اثنانأو  نفسه دٌة ففٌه واحد منه اإلنسان فً ما أتلف منو: "قال، لصف

 ً.النسائ رواهة" الدٌ الذكر وفً: "قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أنّ  عنه هللا رضً حزم نب عمر

 مسلم حر ذكر من الجانً أتلفه الذي العضو هذا كان ذاإ ٌعنً ،دٌته ففٌه مسلم حر ذكر من كان فإن

 :أنواع مالجس ًف ما واألعضاءا. دٌته ففٌه مسلمة حرة من كان وإن ،دٌته ففٌه

 ؾ.كاألن واحد شًء منها نساناإل جسم فً ما األعضاء ٌعنً -

 ن.والٌدٌ كالرجلٌن شٌبان منه الجسم فً ما :الثانً -

 .بٌنهما والحاجز المنخرٌن اجتمع إذا كاألنؾ ثالثة منه الجسم فً وما -

 .المؤلؾه سٌذكر كما ربع جفن كل فً كاألجفان أربعة منه الجسم فً وما -

ا فٌه وما -  .الرجلٌن وأصابع الٌدٌن كأصابع عشرة أٌضًّ

ا؟ فٌه كم والرجلٌن الٌدٌن أصابع مثبلًّ  ،الكاملة الدٌة من ٌقابله ما األعضاء هذه من جزء كلّ  ففً

 كل فً سناناألؾ، تختل سناناأل ،سناناأل إال ،الدٌة ربع فٌه والجفن ،الدٌة عشر فٌه د؟الواح االصبع

 ل.اإلب من خمسة سنّ 

 خلع إذاا، طبعًّ  ٌعد لم ذاإ الظفر" نبعٌرا الظفر وفً" .الدٌة ٌعنً" امنه نسبته ذلك  أحد وفًل: "قا

 بعٌران ففٌه امسودًّ  عاد ٌكونأو  ،أخرى مرة ٌنبت لم - الظفر هذا ٌعد ولم ،خرآ شخص ظفر إنسان

 فً خمس هً ؟سّ اوحال هً ما" ةحاسّ  كل فً كاملةًّ  وتجب: "هللا رحمه قالع. اإلصب دٌة خمس

 قال كما اللمس ٌذكر لم - اللمس أما ،الذوق و والشم والبصر السمع :أربع هً ٌقولون هملكنّ  ،الحقٌقة

 نساناإل فً عضو أي شلّ أ ذاإف اللمس عن بالشلل واكتفوا :قال .حاسة هأنّ  معي، النجد عثمان الشٌخ

 ٌذهب لم ماة حكوم ففٌها أذنه أشلّ أو  األنؾ أشلّ  إذان، واألذ األنؾ إال العضو ذلك دٌة فٌه هفإنّ 

 ة.كامل دٌة ففٌه السمع ذهب ذاوإ ،كاملة دٌة فٌه الشمّ  بذه ذاإف الشمّ 

 ومشً  أكل ومنفعة عقلو. "كاملة دٌة فٌه ،أخرس صار - فخرس علٌه جنى ذاإ "كالم وكذا"

 النجدي عثمان الشٌخ هاذكر اتقرٌبًّ  ءعضااأل ،ةمنفع عشر خمسة نساناإل فً اتقرٌبًّ  المنافع "ونكاح

 ،السمع :وهً منفعة عشر خمسة من تقرب اتقرٌبًّ  المنافع امّ ا، أعضوًّ  عونبوأر خمسة دمًاآل فً

 وجهه ٌضرب ٌعنً الوجه دوتسوٌ ،والصعر ،بدَ والحَ  ،والعقل ،والكبلم ،والذوق ،والشم ،والبصر

 ،واألكل ،والنكاح ،المشً ومنفعة ،والؽائط البول استمساك عدم :العاشرة كذلك ،الوجه وٌسود

 ة.الدٌ تجب كلها المنفعة ذهاب وفً .والكبلم ،والبطش ،والصوت



" فهدر ،السبٌلٌن بٌن ماأو  ومنً، بول مخرج بٌن ما فخرق لمثله مثلها ٌوطأ زوجةا وط ومن"

ل بو مخرج بٌن ما وخرق ة،نحٌفأو  ،بلًّ ثم اجدًّ  صؽٌرة كانت ألن لمثله مثلها ئٌوط لم نإ - الإو

 نأو مستمسك البول كان اذا هذا ،سٌأتً كما الدٌة ثلث فٌها جائفة البول استمسك ن، إةفجابف ً،نوم

 ة.كامل الدٌة علٌه ٌجب لها ازوجًّ  كان نإو الواطئ على فٌجبا، بوله تمسك أن المرأة تستطٌع ال

ل قا كما العٌن أشفار على ٌنبت ما الهدب "عٌنٌن وأهداب وحاجبٌن رأس شعر من كل وفً: "قال

 .الدٌة فٌها تجب ٌعنً حٌةلال شعر -ا فٌه تجب واللحٌة ،العٌن فوق الذي الشعر فهو الحاجب امّ أ

 إمكان لعدم ٌجب ال األربعة؟ الشعور فً القصاص ٌجلب هل هذه؟ فً القصاص ٌجب وهل

 ت.المساوا

 نماإو الدٌة فٌه تجب ال -ة حكوم وشارب  ،اربعه وهدب ،الدٌة نصؾ - نصفها وحاجبل: قا

 عادت فإن ،تعود أاّل  بشرط -ة األربع الشعور فً الدٌة تجب حتى اشترط ٌعنً، عاد وماة، حكوم

 ة.الحكومأو  الدٌة من فٌها وجب ما سقط

 عٌن الإ له لٌس بها ٌرى التً األعور عٌن قلع شخص ٌعنً "ةكامل دٌة األعور عٌن وفً: "قال

ة. كامل دٌة تجب فنقول ،الدٌة اختار مانّ إو القصاص ٌختر لم -ا هذ األعور فاختار ،بها ٌرى واحدة

 لٌس الذي األعورة، الدٌ نصؾ فٌها تجب واحدة العٌن ،الدٌة نصؾ فٌه تجب الصحٌح من صلواأل

 ة.كامل الدٌة فٌها تجب قلعت فإذا بها ٌبصر واحدة عٌن إال له

 عٌن قلع صحٌحتان عٌنان له شخص ،األعور عٌنَ  العٌنٌن صحٌح   عَ لَ قَ  ٌعنً - اقلعه وإن: قال

 قةبالسا بالشروط، هبشرط أقٌد صحٌح قلعها وإن ،ٌعنً أعمى صارط، فق واحدة عٌن له شخص

ا وعلٌه بشرطه،ص. القصا لوجوب تشترط التً  ٌقتصّ ه، كل بصره أذهب هألنّ ، ةالدٌ نصف أٌضًّ

 ة.الدٌ نصؾ وٌدفع السابقة بالشروط منه

 له مثبلًّ  هذه ٌعنًته، صحٌح ٌماثل ما قلع واحدة عٌن له أعور هذا" هصحٌحت ماثلٌ   ما قلع وإن "

 ٌجب ،كاملة فدٌة ،اعمدًّ  العٌنٌن صحٌح من مثلها قلع - فقلع صحٌحة الٌمنى له مثبلًّ  عوراألن، عٌ

 ة. الدٌ نصؾ علٌه فٌجب طأخ ذلك فعل نإو قصاص ال ٌعنً ،كاملة دٌة ٌدفع أن علٌه

 ٌد له الذي هذا قطعاأل قطع لو ٌعنً كؽٌره فهو ،واحدة رجلأو  واحدة ٌد له الذي هو طعقاأل اوأمّ 

 ه.ٌد تقطع ٌدٌن ببل بقً لو حتىن، العٌ بخبلؾ ٌده قطعتن الٌدٌ صحٌح - ٌد مثبلًّ  واحدة

 فً التً لجروحل اسم بها ٌراد وهً شجة جمع والشجاج: جالشجا عن لنا سٌتكلم - هللا رحمه قال

اج، الشج رمقدّ  ٌسمونهص شخة المحكم فً وهناك شجاج عشرر، عش وهً خاصة والوجه الرأس

 ة.مستقل وظٌفةة، هاشم هً هل واضحة هً هل الشجة فً ٌنظر

 من خمس فٌها اإلبرة رأس ربقد لو ٌقولون م،العظ توضح التً الجناٌة" الموضحة فً: "الق 

أو  وجهه فً جرحه اعظمًّ  أوضحر، للناظ وضوحه ٌشترط فبل منصور الشٌخ وٌقول ،اإلبل

 .بلاإل من خمس فٌها عظمه أوضح حتى رأسه

 ًه.رتكسّ ه، متهشّ و العظم حتوضّ  التً هً الهاشمة، لباإل من عشر الهاشمة وف 



  ًّخمسة فٌها مكانه عن وتنقله مهوتهشّ  العظم حتوضّ  التً هًو ،المنقلة :جالشجا من اوثالث 

 .ابعٌرًّ  عشر

 ًتصل التً وهًة، كالجائف الدٌة ثلث فٌها ٌجب الدماغ جلدةإلى  تصل التً وهً المأمومة وف 

 ال ما هو المنتهى شرح فً قال كما بالجوؾ والمراد ،الدٌة ثلث هذه ففٌها ،الجوؾ باطنإلى 

 ثلث ففٌها بطنهأو  ظهره فً كطعنه نسااناإل جوؾ الرائً ٌراه ال ٌعنً ،للرائً منه ٌظهر

 ة.الجائفة الدٌ

 ا تجب، وتخرقها الدماغ جلدةإلى  تصل التً وهً الدامغة لخامسةا  كل هً ،الدٌة ثلث افٌه أٌضًّ

 م. وسل علٌه هللا صلى النبً عن صحٌحة نصوص فٌها ورد

 . حكومة فٌها - دٌات فٌها ولٌس حكومة فٌها التً الخمسة الشجاج من وٌبقى

 ٌسٌل ال ٌعنً ،تدمٌه وال تشقه ٌعنً الجلد تحرص التً هً والحارصة ،الحارصة وفً :قال 

 .ةحكوم فٌها هذها جدًّ  بسٌط جرحل، ٌسٌ ال لكن دم ٌخرجم، الد منها

 ٌه، تدمٌو الجلد تشق الدم منها ٌسٌل لكن ،الحارصة نفس - األولى نفس وهً البازلةة: الثان

 م.الد منها سٌلٌ

 ًحكومة ففٌها اللحم على وتدخل الجلد تشقّ م، اللح تشقّ  التً وهً الباضعة بعدها ٌأت. 

  ّم.اللح فً وتدخل واللحم الجلد تشقّ م، اللح فً الؽائصة وهً المتالحمة بعدها ثم 

 قشرة العظم وبٌن بٌنها التً وهً ،الوجهأو  الرأس فً التً الجناٌة وهذه السمحاق بعدها وثم 

 ة.حكوم فٌها هذه ،السمحاق تسمى رقٌقة

 ال عبد هكأنّ  علٌه المجنً ٌقوم -بد ع هكأنّ  ،علٌه مجنً قوم من هً الحكومة ؟الحكومة معنى وما

 ولها القٌمتٌن بٌن الفارق ٌؤخذ ثم ا،منه وبرء منها شفً ٌعنً برئت قد به وهً ٌقوم ثم ،به جناٌة

 ا.فٌه نطٌل أن نرٌد ال حسابٌة طرٌقة

 بسبب فأكثر الدٌة ثلث ؼرم من تعرٌفها والعاقلة، ةالعاقل عن االن سٌتكلم - لفص: هللا رحمه قال

 ٌقول جانٍ  عاقلةن؟ اإلنسا عاقلة هم منه. ؼٌر جناٌة بسبب فأكثر الدٌة ثلث ؼرم منه، ؼٌر جناٌة

 ،أبٌه نسبه عمودي حتى والءًّ  وكذلك ،األمّ  من خوةاأل ؟اٌش ٌخرج انسبًّ ، ووالءًّ  انسبًّ  عصبته ذكور

 خوةواأل بناءاأل المٌراث فً تقدمت التً العصبة ذكور، وهكذا هعمّ  ابن ،اخٌه بنه، اأخو ،جده ،عمه

 -ة العاقل أنّ  على ٌدل. وووالءًّ  انسبًّ  ذكورعصبته همئبناأو عمامواأل خوةاأل بناءأو جدادواأل باءواآل

 شبه طٌبة، العاقل تحمله ال العمد اوأمّ  ،الخطأ اٌش؟ وتتحمل العمد الشبه تتحمل التً العاقلة ابعًّ ط

 كلها الدٌة ،القاتل شًء ٌتحمل ال ،ٌدخل ال ل؟القات فٌها ٌدخل هل العاقلة تحملته ذاإ والخطأ هذا العمد

 ل.القت ارةكفّ  رٌكفّ  نأ ٌكفٌه ،اشٌئًّ  القاتل لٌتحمّ  ال هب أنّ المذه ،العاقلة على تكون

 المرأة هذه عصبة على العقل أنّ  سلم علٌه هللا صلى النبً قضى ،فماتت أخرى ضربت التً لمرأةا

 باختصار نذكرها ٌعقل أن علٌه ٌجب من وشروطن. الصحٌحٌ فً أخرى قتلت التً الجانٌة

 عة:بسرو

 اذكرًّ  ٌكون أن :األول شرطال. 



  ًٌّ  ع.جماباإل امكلفًّ  :اثان

  ًّاحرًّ  ٌكون نأ :اثالث. 

  ًٌّكون نأ :ارابع  ًٌّ  .اؼن

  ًّبل الحال، ًف وارثٌن ٌكونوا نأ العاقلة فً ٌعتبر وال ،الجانً لدٌن اموافقًّ  ٌكون نأ :اخامس 

 .ٌعقلوا نأ علٌهم ٌجب جبواحُ  لو حتى

 فقٌر على عقل وال: "الق م.والحاك اإلمام اجتهادإلى  فٌه ٌرجع ،العاقلة من واحد كل ٌحمله ما مقدار

 ذكر ثم. الجانً دٌن ومخالؾ مكلؾ وؼٌرا، ذكرته التً والشروط المحترزات وهذه "مكلف وغٌر

 :ةالعاقله تحمل ال ما المؤلؾ

 على ٌكون العاقلة تحمله ال هفإنّ  ،فٌه القتل صاحبه ٌتعمدي الذ العمد قتل" اعمدًّ  تحمل وال" -

 .العاقلة فتحمله العمد شبه الخطأ اوأمّ  ،القاتل

 تحمل اله، تحمل ال العاقلة فإنّ  ،اعبدًّ  قتل نسانإ -ً الجان اعبدًّ  قتل لو، اعبدًّ  تحمل ال كذلك -

 ه.قٌمت

 اعترؾ هكأنّ  ٌكون نكاراإل صلح ألنّ  ،اإلنكار صلح به المراد ،اصلحًّ  وال :قال :الثالث -

 فإن العاقلة وتنكر ،بالجناٌة نفسه عن قرّ ٌُ  ااعترافًّ  العاقلة تحمل وكذلك ،نفسه على بالحق

 . تحمله العاقلة

قطع ثبلثة  ،ون ثلث الدٌة كثبلث أصابع مثبلًّ د ما، ةوال ما دون ثلث الدٌ :قال :الخامس -

 ة.الدٌة الكامل - والمراد بثلث الدٌة ،تحملها العاقلة فهذه ال ،أرش موضحة مثبلًّ و ،بعاأص

قوله محرمة ٌخرج قتل النفس " هشارك فٌأو  ة غٌر عمدمّ ا محرّ ومن قتل نفسًّ : "قال رحمه هللا

ه ال فإنّ  ،احدًّ أو  ا لو قتل االنسان أباه قصاصًّ مثبلًّ  ،اتجب فٌها الكفارة كالقتل قصاصًّ  ها الالمباحة فإنّ 

 ،ارةقطع األطراؾ لٌس فٌه كفّ ؾ، ا ٌخرج قطع األطراوكذلك قول من قتل نفسًّ  .تجب علٌه الكفارة

، ٌر عمدؼ دمٌة محرمةآا من قتل نفسًّ  .ارةلٌس فٌه كفّ  االقناعقتل البهائم كما فً م، ك قتل البهائكذل

 ق.فبل كفارة فٌه كما سب العمد اأمّ وهذا شامل للخطأ وشبه العمد، ا، ٌتعمد قتلهٌعنً لم 

ارة قتل ال تتداخل وهً كفّ  - وال تتداخل ،د القتلبتعدّ  ارةد الكفّ وتتعدّ  "فعلٌه الكفارةه، أو شارك فٌ"

 ،طعام فٌهاإ ها الإال أنّ  ،فان لم ٌجد فصٌام شهرٌن متتابعٌن فقط، ككفارة الظهار عتق رقبةكفارة 

وٌكفر عبد بالصوم  ،ته حتى ٌستطٌعارة فً ذمّ وتبقى كفّ  ،إطعام فٌها ذا عجز عن الصٌام الإٌعنً 

 ه.ال مال ل ن هوإ

امة على ما سَ القَ  أقرّ  وسلموالنبً صلى هللا علٌه  "مكررة فً دعوى قتل معصومامة أٌمان س  والق  "

ا القسامة  - القسامة قرّ أ ،كانت علٌه فً الجاهلٌة قتل فٌه ا فً حً من األحٌاء وٌُ ٌأتً شخصًّ  أنعمومًّ

وهً خبلؾ القٌاس  ،ة باتهام شخص معٌن فً هذا الحً فٌؤمرون أن ٌحلفواثَ رَ فٌقوم الوَ ه، بقتل فٌ

ً، امة تكون على المدعسَ فً القَ لٌمٌن ار، ن على من أنكالٌمٌن المدعً علٌه البٌنة وأاألصل  ،اطبعًّ 

ٌعنً استحقوا دم  ،مر بالقتلا وجب األفإذا حلفوا خمسٌن ٌمٌنًّ  ،اٌحلفون خمسٌن ٌمٌنًّ فٌأتً المدعون و

ا لها شروط طبعًّ هذا المراد بالقسامة ا، المدعى علٌه وسٌأتً تفصٌله ؾفإن لم ٌحله، المدعً علٌ

 . عشرة ال ٌتسع الوقت لذكرها



وال نة قضً بها ا لو كان هناك بٌّ طبعًّ  ،نةٌقسمون خمسٌن مرة فً دعوى ببل بٌّ أٌمان مكررة ٌعنً 

ام، معصود ٌه القتل العمد والخطأ وشبه العمقسامة فً دعوة قتل معصوم ٌدخل ف القسامة ال  أٌضًّ

 ؾ.ما دون النفس من الجراح واألطرا ًتكون ف

 -ا الوقت لذكره ٌتسع شروط عشرة الكما ذكرنا لها  - ةوإذا تمت شروطها العشر: "قال رحمه هللا

ا ولو كان واحدًّ  "االوارثٌن فٌحلفون خمسٌن ٌمٌنًّ  -ٌعنً عصبة القتٌل  - بدئ بأٌمان ذكور عصبته

ابن زوج و قتلت عنإذا  فمثبلًّ  تٌل،إرثه من الق بقدر كلّ ا ولو كان له وارث واحد ٌحلؾ خمسٌن ٌمٌنًّ 

؟ ٌمان ٌحلفها منفربع األ ،لبلبنله واحد والباقً  ،والمسألة من كم؟ أربعة ؟ الربعفالزوج كم له

ذا قسمنا على أربعة إالخمسٌن ر، ٌعنً مثبلًّ جبر الكسٌُ ألٌمان ٌحلفها االبن ووثبلثة أرباع ا ،الزوج

واالبن نفس الشًء، ٌكون فٌه كسر فٌكون فٌه ٌمٌن  ر،نقول احلؾ ثبلثة عش، 1..5؟ كم تخرج

 .جبر الكسرٌُ زائد، 

مدخل  النساء الء، كانت الكل نساأو  أٌمان القسامة ن نكلوا ذكور العصبة علىإٌقول ف - فإن نكلوا

كما سٌأتٌنا فً  النساء لٌس لهم ء.الدما مدخل لهم فً النساء الد، فً الحدو القصاص وال فًلهم 

أو  أربعةأو   امرأة قتلت أخرى وشهد علٌها امرأتانلو كانت هناك فً عرس مثبلًّ ٌعنً  ،الشهادات

فإن ص. نساء دخل فً الحدود وال فً القصالٌس لل ،ٌثبت القصاص ؟ المائة هل ٌثبت القصاص

إذا لم ٌحلؾ ء، بر ا ثمّ لؾ خمسٌن ٌمٌنًّ ه، حل نساء ال ٌحلفون حلفها مدعى علٌكان الكأو  نكلوا

 ة.ٌه حٌنئذ نقول ال قصاص علٌه ولزمته الدفإنّ ، قال لن أحلؾ ،نكله، المدعى علٌ

ا فً معصٌة من زنا مقدرة شرعًّ عقوبة  اوشرعًّ  ،المنع لؽةوهو  والحدود جمع حدّ ، دكتاب الحدو

 :عندنا خمسة الموجبة للحدود الجناٌات .لتمنع الوفوع فً مثلها ،وشرب وقطع طرٌق وسرقةوقذؾ 

 ر.والسرقة وقطع الطرٌق و شرب الخم ؾذوهً الزنا و الق

 :ثبلثة شروط ،شروط من تجب علٌه الحد ؾ"ال على مكلإتجب  : "القال

 وهو البالػ العاقل ،اٌشترط أن ٌكون مكلفًّ  ،التكلٌف. 

 ًستثنى وٌُ  ،وٌدخل بذلك فقط المسلم والذمً ،سبلمالمراد بالملتزم أحكام اإل ،الملتزمهو  :الثان

 ه.ه ٌعتقد حلألنّ  ؟لماذا ،الشرب قام علٌه حدّ ال ٌُ  ه لو شرب الخمرً فً شرب الخمر فإنّ الذمّ 

 هذه المحرمات أو  ، بتحرٌم هذه الحدودذا كان جاهبلًّ إا أمّ  ،عالم بالتحرٌم :قال :لشرط الثالثا

نا أقال ة،  بالعقوبا بالحكم جاهبلًّ إذا كان عالمًّ د. قام علٌه الحه ال ٌُ  فإنّ فإذا كان جاهبلًّ  ،الخمس

قام علٌه ؟ هذا ٌُ رعذهل هذا ٌُ ه، الذي ٌسرق تقطع ٌد نّ ألكن ال أدري  ،السرقة محرمة نّ أعرؾ أ

 م. ؼٌر محرأو  محرمالفعل هذا هل هو عالم بحكم  ،عالم بالتحرٌم لمقصود هناار. عذٌُ  ال، الحدّ 

ن ٌقٌم هذه ا، أن ٌقٌمهأوالنائب  اإلمامٌعنً ٌجب على " اناببه إقامتهأو  اإلماموعلى : "قال مّ ث

ٌ  ثم ذكر  .الحدود ا لٌس قدٌمًّ  "جدٌد خلط وال ا بسوط الٌضرب رجل قابمًّ : :قال ،شرع فً الضربما 

اوال  وٌكون علٌه : "قال .ه ٌجرحا بحٌث أنّ ولٌس جدٌدًّ  ،ه ال ٌؤلما بحٌث أنّ لٌس قدٌمًّ  ،اجدٌدًّ  أٌضًّ

ثٌاب الشتاء ء، القمٌصان ؼٌر ثٌاب الشتاأو  القمٌصا كون هذٌن أكن ٌشترط " لقمٌصانأو  قمٌص

بدي ضارب  ٌُ والن، قمٌصاأو  ن.ا هو الثوب اآلالقمٌص هو كما ذكرنا دائمًّ  ،ٌحصل معها ألم ال



د، الذي سٌقٌم علٌه الحأو  هذا المجلود ما ٌمد ٌده حتى ٌبدو إبطه وٌضربع عنً ال ٌرفه، ٌإبط

 ب.و تحرٌم هل هو كراهة هل هو للوجوهل ه ،رأٌنا له بٌان ما ،والحكم مبهم

ال ٌضرب على عضو واحد ٌكرر الضرب على  ،عضاءالتفرٌق على األ ٌسنّ " هتفرٌق وٌسنّ : "قال

ٌعنً الذي ٌموت منه " لتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتوٌجب ا: "قال ه.واحد بل ٌفرق عضو

أن ٌنوي  ،أن ٌنوٌه هلل تعالى: ٌشترط فً الجلد شرطانو . والقلبنسان بسرعة كالخصٌتٌن مثبلًّ اإل

ب. ضرال ٌحدّ  والم، ه ٌأثنّ ال ٌجلده للتشفً فإن جلده للتشفً فإ ،ه ٌفعله هلل تعالىهذا الذي ٌجلد أنّ 

 ،ٌؤلمه ال ٌحصل به المقصود الذي الا الضرب مّ أ ،ا ٌؤلمهن ٌضربه ضربًّ أٌشترط  ً:الشرط الثان

 ت.ن ٌفرق الضرب فً الوقأٌجوز  ،فً الضرب المواالة كذلك ال ٌشترط

ا" ةجالس امرأة كرجل لكن تضربول: "قا ضرب المرأة ن تُ أحكم  مام، حوا بالحكهنا لم ٌصرّ  أٌضًّ

علٌها ثٌابها وتمسك  وتشدّ تضرب جالسة  ا.ما رأٌنا له حكمًّ  ؟لحكما ما ؟لو أقٌمت طٌب ؟جالسة

 هر. قارب الظ ماتصرب المرأة فً الظهر و اإلقناعوقال فً  ،ٌداها

المرجوم فً ن. لم ٌحفر الجهنً وال الٌهودٌٌ لمسه صلى هللا علٌه وألنّ " موال ٌحفر لمرجو: "قال مّ ث

ات وعلٌه حد من م ،؟ ما ذكروا الحكملو حفر له لحكما ما ،اكذلك لم نجد لهم حكمًّ  ،حفر لهٌُ  الزنا ال

 ل.ه ٌسقط لفوات المحمن الحدود فإنّ  من مات وعلٌه حد ،سقط

ه؟ ٌستر على نفسأو  ن ٌعترؾأفضل ا؟ هل األلحكم لو أتى اإلنسان حدًّ ا ما ،ٌذكرونها مسألةهناك 

 أن ٌعترؾ به وٌقرّ  ٌسنّ  له أن ٌستر على نفسه وال ٌسنّ  ،أن ٌستر على نفسه ه ٌسنّ المذهب عندنا أنّ 

 م.به عند الحاك

 فٌرجم زانٍ  سٌعرؾ الزانً المحصن "محصن فٌرجم زان  : "قال رحمه هللا، االزنتكلم عن  مّ ث

ت، الزانً المحصن بالحجارة حتى ٌمو ٌرجمت، ؼٌر الحجارة حتى ٌموأو  مكلؾ بحجارةمحصن 

ٌحبس  فٌها والٌعنً ٌبعد عن بلده التً هو  -ا جلد مائة جلدة وٌؽرب عامًّ ؼٌر المحصن ٌُ  - وؼٌره

 ا.ه فٌهمض بحسابا الرقٌق ٌقول خمسٌن جلدة ومبعّ أمّ  ،لٌها لعدم ورودهإفً البلد التً نفً 

وطئ  َمنوالمحصن ل: "قا ،جمذا زنا رُ إالذي  ؟نهو المحصَ من ن" صَ والمح: "قال رحمه هللا

  :اشترط لإلحصان فً الزنٌ   ا"زوجته بنكاح صحٌح فً قبله

 ا.قدرها مقطوعة فً قبلهأو  الحشفة أن ٌطأها بتؽٌٌب :أوالًّ  -

-  ًٌّ  ح. ٌكون ذلك بنكاح صحٌ :اثان

 ن.الزوجٌن مكلفٌٌكون  نأ :االثًّ ث -

 .انٌكونا حرّ  :ارابعًّ  -

شرط منها ولو فً  فإن اختلّ  ،تتوفر هذه الشروط فٌهما كلٌهما حال العقد الصحٌح :اخامسًّ  -

 ا.حدهما فبل إحصان لواحد منهمأ

 ؟ الا؟ لكن هل ٌكون محصنًّ ٌصحّ  الأو  العقد هل ٌصحّ ، لها تسع سنوات امرأة نسان مثبلًّ إلو تزوج 

 ة.ها لٌست بالؽٌكون ألنّ 



 : ثبلثة الزنا قامة حدّ إشروط 

 أصلٌة فً فرج ر، ذكرنا الحشفة هً رأس الذك وكما ،تغٌٌب حشفة أصلٌة :الشرط األول :قال

 ًٌّ ه ال ن وطئ بهٌمة فإنّ إكذلك  ،ٌحدّ  ا ٌعزر والإن وطئ مٌتًّ ، فاأصلً آلدمً ٌشترط أن ٌكون ح

ا.ال ولو دبا، قٌقام علٌه حد الزن  رًّ

 ا ا محضًّ وطأ حرامًّ  ،محرمة علٌهٌعنً أن ٌطأ الرجل امرأة  ،هةبلشانتفاء ا :الشرط الثانً :قال

 ل.ال تخالطه أدنى شبهة بالح

  ثبوته بواحد من أمرٌنا طبعًّ ت. الزنا أن ٌثب شترط فً حدّ ٌُ  ،ثبوته :الشرط الثالث:  

  :ولها ستة شروط ،بشهادة :قال -

 عةبٌشترط أن ٌكونوا أر. 

 ًأن ٌكونوا رجاالًّ  :الشرط الثان. 

 عدوالًّ  :الشرط الثالث. 

 حتى  ،ٌعنً فً مجلس ٌجلس فٌه القاضً فً مجلس واحد ،فً مجلس واحد :الرابع

لكن  ،خر جاء الساعة الثامنةنسان جاء الساعة السابعة واآلإن جاءوا متفرقٌن إ

 .اخر ٌأتً ؼدًّ آالقاضً واحد ال ٌأتً شخص الٌوم ومجلس 

 كلهم هؤالء األربعةد ٌشهدون بزنا واح - بزنا واحد :الشرط الخامس. 

 ؟ لماذا ٌشترط الوصؾ ،حصل من الزنا وٌصفون ما ،مع وصفه :الشرط السادس

عنً ٌرى الرجل مع المرأة ٌضمها ٌ ،ألن ال ٌعتقد شخص ما لٌس زنا هو زنا

 بعة لم تحصلوهذه األر .لذي حصلا صؾ ما ،ال ،بها فٌقول زنا بهاٌقبلها وٌخلو و

 صل.ً التارٌخ شهادة أربعة لم تحالٌوم لم تحصل فإلى  منذ أن نزل القرآن

ٌعنً إقرار الزانً إذا كان  ،إقرارهأو  ،راإلقرا :الصورة الثانٌة التً ٌثبت بها الزنا هً -

لو أتى الٌوم أقر مرة وثم بعد ؼد  .من مجلس ولو فً أكثر ،ا أربع مراتا مختارًّ ا مكلفًّ طبعًّ 

ً نفس المجلس الذي جلس فٌه ن ٌأتوا فأالشهادة ٌشترط ة، بخبلؾ الشهاد، مرتٌن وهكذا

خر فٌقضً آجاء شاهد  ثمّ  ،جلس الذي شهد فٌه األولملو قام القاضً عن ذلك الً، القاض

ا ء.أربع مرات مع ذكر حقٌقة الوط القاضً بأن ٌجلد هو ومن قبله ٌشترط أن ٌقر  أٌضًّ

قة لكً ال ٌظن ما لماذا؟ نفس العلة الساب ،ءالشرط الثانً أن ٌذكر حقٌقة الوط. أربع مرات

هللا تعالى عنه  د وسأل ماعز رضًسلم تأكّ والرسول صلى هللا علٌه وا. ه زنلٌس زنا أنّ 

 .ئ وطه فعبلًّ نّ أد من كأسئلة كثٌرة ٌتأ

 :***  ثبلثة شروط فً -ثّم : قال رحمه هللا

 ع مراتبن ٌكون أرأ :الشرط األول. 

 ًء.أن ٌذكر حقٌقة الوط :الشرط الثان 

 ء لو أقٌم علٌه الحد وأثنا حتى ،قام علٌه الحدّ ه ال ٌُ ذا رجع فإنّ إ ،ببل رجوع :الشرط الثالث

 م.فإننا ٌجب علٌنا أن نتوقؾ ٌجب على الحاكم أن ٌوقؾ الرج ،اإلقامة قال أنا لم أزنِ 



ه ثبت ألمر فبل ٌقبل فٌه رجوع المشهود علٌه ألنّ  ة،ؼٌره من الحدود بالشهادأو  الزناذا ثبت إلكن 

ٌقول له  ؟ نعم ٌجوز ذلكالسارق أن ٌلقنه الرجوعأو  لزانًن ٌلقن هذا اأوهل ٌجوز للقاضً ج. خار

ه: قال ل ،النبً صلى هللا علٌه وسلم لما أوتً بسارقً. ٌجوز للقاضل، لو رجعت عن إقرارك أفض

ا ،ك سرقتأظنّ  ٌعنً ما ،خالك سرقتأ ما :قال ت.رسول هللا سرق ٌال: ا، قَخالَُك َسَرْقتأا إمَ   أٌضًّ

كما  ،ع مراتبمرة مرتٌن ثبلث أر أعرض عنهه، ا أتاه ماعز ردسلم لمّ ورسول هللا صلى هللا علٌه 

اقال أبو هرٌرة رضً هللا عنه فهذا ٌدل  االقاضً  على أنّ  أٌضًّ لو أتاه شخص  ٌتساهل حتى ال أٌضًّ

هللا عز إلى  تبك، استر عن نفسب، القاضً ٌقول اذهإلى  ٌأتً شخصح. صٌعرض عنه وٌن ،مقرّ 

فً ا هذا طبعًّ ك. قرارإٌقول للمعتد المقر ارجع عن أو  نن ٌلقّ أٌجوز للقاضً  ،وهذا األولى ،جلو

ٌجوز  القصاص وحقوق الناس الء، السرقة نفس الشً -ت ا فً القصاص والسرقاالحدود أمّ 

 ه.الخصم حجتأو  ن الشخص حجتهن ٌلقّ أللقاضً 

هو الرمً بالزنا : وتعرٌفه االصطبلحً ،الرمً :لؽةوهو  القذفالقاذؾ من  ،والقاذؾ :قال

وكبٌرة  محرم ،كبٌرة من كبائر الذنوب فوحكم القذ ،نةحدهما ولم تكمل البٌّ الشهادة ألأو  ،واللواط

لقوله  جلدة ثمانٌن حرّ  ٌجلدهو،  ؾ المحصنرّ عسٌُ و ا"نًّ محصَ والقاذؾ "ع. من كبائر الذنوب باإلجما

صن هنا ما توفرت فٌه حوالم ،والرقٌق نصفها ومبعض بحسابه ى: فاجلدوهم ثمانٌن جلدة.تعال

 :طخمسة شرو

  ًّاأن ٌكون حر. 

  ًٌّ  .امسلمًّ  :اثان

  ًّعاقبلًّ : اثالث. 

  ًّولو تاب عن الزنا ،ا عن الزنا ولو فً الظاهرعفٌفًّ  :ارابع،  ًٌّ ه عفٌؾ تاب فإنّ  ا ثمّ فلو كان زان

 .محصن

 شترط ٌُ س: شرط هذا خامال، المقذوؾ ٌعنً، كون مثلهس: هذا الشرط الخامه، ٌشترط كون مثلو

 ة. ذا كان المقذوؾ امرأإوٌوطأ  ،اذا كان ذكرًّ إٌطأ  أ:ٌوطأو  أن ٌكون مثله ٌطأ

ه نة أنّ ٌأتً المقذوؾ ببٌّ  نأاألول : نٌثبت بشهادة رجلٌؾ، لكن بما ٌثبت القذ، ٌشترط بلوؼه وال

  .ٌدعً علٌه بدون بٌنة ال ،قذؾ

ا فً مّ أو ،هو المنع :لؽة التعزٌرر أعو ٌا ،أعرجا ٌ ،ٌا ملعون ،وٌعزر بنحو ٌا كافر :قال

 وٌجب فً كل معصٌة الك. اقتصروا على ذل اإلقناعو هىتالمنهكذا فً ، فهو التأدٌب :اإلصطبلح

 ا بؽٌر الزنا نحو ٌاذا قذؾ اإلنسان شخصًّ ، إكافر بنحو ٌا :قالم وذكره الناظارة فٌها وال كفّ  حدّ 

 ر.ه ٌعزفإنّ  ،ٌا أعرج ،ٌا أعور ،ملعون ٌا ،كافر

 الخلوةأو   دون الفرجكالمباشرة مثبلًّ  "ارةفٌها وال كفّ  حدّ  ٌجب التعزٌر فً كل معصٌة الو: "قال

هذه كلها  ،ةشتمة، سب مثبلًّ  ةلعنة، دفعة، صفعة، وكسا، قود فٌه جناٌة الا، سرقة ال قطع فٌهة، بالمرأ

 :ما ٌجوز به التعزٌرا. ٌعزر فٌه



  ًّال  م:وسللقوله صلى هللا علٌه  اد فً المذهب عندنا على عشر جلداتدلكن ال ٌز ،الجلد :أوال

 .شرة أسواط إال فً حد من حدود هللافوق ع حدأٌجلد 

  ًٌّ  .الحبسا ثان

 ٌصفع فقط، عالصف :االثًّ ث. 

  امن ذلك ٌجوز ولو م، فبلن ٌصدر منك هذا الكبل كٌؾ أنت ٌا ،بالتوبٌخٌجوز التعزٌر  أٌضًّ

 ك.اكتفى بذل

 ا  .بأن ٌفصل من عمله ،العزلالتعزٌر  أٌضًّ

  ٌسود وجهه ،تسوٌد الوجهكذلك. 

 ا ٌجوز التعزٌر  .بالمناداة علٌه بذنبه بٌن الناس أٌضًّ

 ما .ذكرنا أحد ما اإلمامٌختار  ر،ا للتعزٌٌختار ما ٌراه مناسبًّ  اإلمام" اإلماماجتهاد إلى  ومرجعه"

 :ٌحرم التعزٌر به

 .بحلق اللحٌة ٌحرم التعزٌر والًّ أ -

-  ًٌّ  .جرحأو  بقطع الطرفر ٌحرم التعزٌ :اثان

ه سبلم ٌرى أنّ شٌخ اإل، سبلم رحمه هللاا لشٌخ اإلخبلفًّ  - بأخذ المالحرم التعزٌر ٌ :اثالثًّ  -

 .ه ٌحرمالمذهب أنّ ل، الماٌجوز التعزٌر بأخذ 

اٌحرم التعزٌر  -  .لبإتالف الما أٌضًّ

من أو  نبكان من الع ٌعنً سواءًّ  "اوكل شراب مسكر ٌحرم مطلقًّ ، "رالمسكن عن سٌتكلم األ ،فصل

ذا كان لدفع لقمة ؼص بها إٌجوز  "تلف مع خوف إال لدفع لقمة غص بها "،همارمن ؼٌأو  الشعٌر

ٌقدم "، علٌه بولوٌقدم " ،ذا لم ٌتناول هذا المسكرإ خوؾ التلؾ ولم ٌجد ؼٌر الخمر المسكر مع

قام علٌهم ٌُ  ٌخرج إٌش؟ الذمً والمستأمن ال فإذا شربه مسلم على المسكر بول لدفع لقمة ؼص بها

 :ٌشترط إلقامة حد الشرب. الحد

  ًّاأن ٌكون مسلم. 

  ًٌّ  .امكلفًّ  :اثان

  ًّامختارًّ  :اثالث. 

  ًّكثٌره ٌسكر ا أنّ عالمًّ  :ارابع. 

  ًّحدٌث عهد أو  ً بادٌة بعٌدةفإن ادعى الجهل كمن نشـأ ف ،ن ٌعلم تحرٌم الخمرأ :اخامس

 ه.قبل منه ذلك الحتمال صدقفٌُ  ،بإسبلم

فٌه  نّ أالمذهب  ،لٌس فٌه حدأو  ذهب هل شرب الخمر فٌه حدفً الم خبلؾهناك ، نحر ثمانٌ حدّ 

ًٌّ  ألنّ  ،ه ثمانٌن جلدةحدّ حد و جلد النبً  :قال ،ربعٌنأ عنه لما جلد الولٌد ابن عقبة ا رضً هللاعل

وكل سنة قال ن، عٌن وجلد عمر رضً هللا عنه ثمانٌأربعٌن وجلد أبو بكر أرب وسلمصلى هللا علٌه 

اختارها أبو بكر ، ةذهب ان حد شارب الخمر أربعون جلدالرواٌة الثانٌة فً المً. وهذا أحب إل

حد حر : "قال ن.الوا لئلمام أن ٌزٌد على األربعٌلكن قم، وابن القٌ سبلموالموفق والشارح وشٌخ اإل



ٌجوز أن ٌقر  أربع مراتأو  مرتٌن ال ٌقرّ  ،رةشرب الخمر بإقراره م وٌثبت" اثمانٌن وقن نصفه

 .نشهادة عدلٌأو  ،دالح على إقراره حتى ٌقام علٌهشترط هنا أن ٌستمر ٌ  و ة.به مر

ذا إأو تفاح  و برتقالأٌحرم العصٌر سواء كان من عنب أو رمان " لىذا غإوحرم عصٌر ونحوه "

 ًالؽلٌان ٌعنً ٌؽل نّ أٌعنً ال ٌفهم الشخص  ،تحركه فً إنائه واضطرابه ،ؼلٌان العصٌرى، ؼل

ذا لم إ "مأتى علٌه ثالثة أٌا أو" .اه حٌنئذ ٌكون محرمًّ ذا ظهر الزبد فوق العصٌر فإنّ ، إالر، على نا

ل: قا ،ثبلثة أٌام ٌحرم تناوله لحدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما تى علٌهأذا ن، إالؽلٌاٌظهر فٌه هذا 

تى ح ،الزبٌب فً السقاء لهٌنبذ له ٌعنً ٌطرح  -ء ٌنبذ له الزبٌب فً السقا وسلمصلى هللا علٌه  كان

فٌشربه ٌومه والؽد وبعد الؽد فإذا كانت  ،القربة التً فٌها ماء -ء ٌكون طعم الماء حلو فً السقا

 قه. فضل منه شًء أهر نالثالثة شربه وسقاه فإ

الرسول  -ا هن فً المطاعم هذه مشكلة ألنّ ن الكوكتٌل والعصٌرات الموجودة اآلشكال عندنا اآلاإل

 ألنّ ا؟ لماذن، أن تخلط عصٌرٌ ؟معنى الخلٌط ما -الخلٌط ،نهى عن الخلٌطٌن وسلمصلى هللا علٌه 

ٌأتً له ٌوم من األٌام فٌحصل فٌه لً البرتقال لوحده ٌؽه، لٌه أكثر من لو كان لوحدإالفساد ٌسرع 

ه ٌوضع فً الثبلجة لمدة ألنّ  ،نهذا مشكل اآلخمس أو  ربع فواكهأ هالكوكتٌل هذا الذي فٌ الزبد لكن

امشكلة  .مشكلة  ٌعنًهذه لم نجد لها حبلًّ  ،ربعة أٌامأأو   خمسة أٌاممثبلًّ  ناس ٌعصرون أعندنا  أٌضًّ

حتى  فً الشمس لمدة أسبوع ثم ٌثلجونه ٌضعونه ثمّ  ،اللٌمون فً قارورة وهو سائل لونه أخضر

افً رمضان هذا  ؟ٌستخدمونه فً وقت اٌش  ة.ٌرة وصحٌحهذا مشكل واألحادٌث كث ،مشكل أٌضًّ

ذا إٌؾ كهذا العصٌر الواحد ٌحرم ف ،هذا من مفردات المذهب ،ٌحرم ىا كون العصٌر إذا ؼلطبعًّ 

 ذا ماإالعصٌر  ،لحل معها ندري ما هذا مشكل ما ؟كوكتٌل ،ربعأأو  ثبلثأو  فاكهتان ؟كان اثنان

ٌ   ىغل  .وهذا هو المذهب ،رمىثالثة أٌام ٌجب أن 

، ظر للؽلٌاننرمى وال ٌتى علٌه ثبلثة أٌام ٌجب أن ٌُ أذا إه أنّ  القول الثانً وهو قول الجمهور

ن ٌرمى وهذا من أثة أٌام ٌجب الجمهور ال ثبل ،رمىقبل ثبلثة أٌام ٌجب أن ٌُ  ىذا ؼلإالمذهب عندنا 

فإذا ، اا صحٌحًّ فالكوكتاالت والعصٌرات هذه فً المطاعم لم نجد لها تكٌٌفًّ  ،مفردات المذهب عندنا

عندهم فً  االحتقان لكن االحتقان هنا مشكل ألنّ ة، حتقن به أخذه كالحقنا -ه احتقن بأو  شربه

ال وهللا حتى  - الدبر لعلهم ٌرٌدون الدم ألنّ  ا فً الدم مباشرةا حقنة فً الدبر وأحٌانًّ أحٌانًّ  المذهب

 ؾ.الجوإلى  ٌصل مار، الدبر ٌفط االحتقان فً

أما  ،فٌةهً األخذ خُ  :اللؽةالسرقة فً " طة شرووٌقطع السارق فً ثمانٌ" :قال ،السرقةفً  فصل

وٌقطع السارق  :قال .وثبت حد السرقة باالجماع - وٌقطع :الق الماتن، عرفها االصطبلحفً 

 :طبثمانٌة شرو

 خرج الؽصب ٌُ  ة،هً أخذ مال المعصوم خفٌوقال: ، ن ٌسرق ٌعنً ٌأخذ خفٌةأ وهً السرقة

 .ها فً العلنواالختطاؾ ألنّ 

 اث، امكلفًّ ون السارق األول: كقٌود:  أربعةفٌه ً: ثانلا ًٌّ ا لمًّ اثالثا ع هؼٌر مكر امختارًّ ٌكون  :ان

 :الرابع القٌد. ه ٌبلػ للنصابوأنّ ، ا حال السرقة بالمسروقشترط أن ٌكون عالمًّ ٌُ  ،بمسروق



 ن أنّ فتبٌّ  ،ه ألخٌهٌظنّ  ،ا لها ٌراه مباحّ فإذا سرق شٌئًّ  ،محرم علٌهالمسروق  أن ٌعلم أنّ ، هتحرٌم

 ه.قطع علٌ هذا ال أخاه مات وورثه

 فٌه منفعة مباحة  كما ذكرنا فً البٌوع هو ماوالمال  ،كون مسروق ماالًّ  :قال :الشرط الثالث

ًٌّ  ،ا من ؼٌر حاجة وال ضرورةمطلقًّ   والمال، امحترمًّ أن ٌكون هذا المال  :القٌد الثانً - اثان

 .هناببأو  من مالكهأن ٌكون  :القٌد الثالثه، المحترم هو الذي ٌباح عٌنه ونفع

 وهو وثبلثة دراهم فضة والدرهم كما ا كون المسروق ٌبلػ نصابًّ  ،اكونه نصابًّ  :الشرط الرابع

ثبلثة دراهم  ،ذا قلنا الؽرام خمسة لايرإٌعنً ثبلثة ؼرامات كم تساوي اآلن؟ رامات ؼ 3 ذكرنا

 أو ربع مثقال من الذهبن. خمسة وأربعٌ ؟فً خمسة كم، ؼرامات 9أي  الدرهم ثبلثة ؼرامات

 ة.الفضة فً السرقأو  ٌعنً متاع سلعة قٌمتها أحد نصاب الذهب ،ما قٌمته أحدهماأو 

 بهٌمةأو  خرجه لهأا صؽٌرًّ أو  خرجه بنفسهأسواء  ،إخراجه من حرز مثله :الشرط الخامس 

وحرز : "ؤلؾٌقول الم -والحرز  ،قطع من حرز مثلهفٌُ  ،دخلت فوضع النصاب علٌها فخرجت

ن اآلؾ. فً العر، وفظ به المال فً العادةحٌهو المكان الذي  الحرز "كل مال ما حفظ به عادة

من حدٌد مؽلق فً  قفً صندوأو ك ؟ فً البنوحرزها أٌن، موال مثبلًّ األ ، حرزموال مثبلًّ األ

اواختبلؾ السلطان ن. البلداش؟ ز ٌقول العلماء ٌختلؾ باختبلؾ اٌوهذا الحر ،المنزل ذا إ أٌضًّ

 ًٌّ  ن.مكاإلى  ٌختلؾ من مكان، اضعٌفًّ أو  اكان قو

 ا للسارق ن ٌكون عذرًّ أقول الشٌخ ابن عثٌمٌن هً كل ما ٌمكن ٌ، انتفاء الشبهة :قال: لسادسا

ًٌّ ه. ذا سرق من عمودي نسبإقطع  ه الومشهور المذهب عندنا أنّ ذ، فً األخ ذا سرق أحد إ :اثان

أو ه، قطع علٌ ه الإنّ ا فا مسلمًّ ن كان حرًّ إ :ذا سرق من بٌت المال: إاثالثًّ ، الزوجٌن من اآلخر

 .فبل قطع علٌه له فٌه نصٌب، من مال له فٌه شرك

 ا نذكر ودائمًّ ، اتثبت السرقة بشهادة عدلٌن ٌصفانهو، ٌشترط ثبوت السرقة ،ثبوتها :السابع

فوا كٌؾ حصلت السرقة وله أن ٌص دّ ب ال ه سرقةلٌس بسرقة أنّ  وا ماالعلة واحدة حتى ال ٌظنّ 

ن أشترط لكن ٌُ  ،السارق مرتٌن ٌقرّ ، نمرتٌو إقرار أا. ط لكن ال ٌتسع الوقت لذكرهورش

امع وصفها  قام علٌه الحدّ على االقرار حتى ٌُ ر ٌستم  ما ن ٌصؾ حتى ال ٌظنّ أشترط ٌُ  ،أٌضًّ

 .على اإلقرار وداوم علٌهة، ه سرقلٌس بسرقة أنّ 

 بهذا المال المسروق. هولٌأو  وكٌلهأو  مطالبة مسروق منه :لثامنا 

ت حسم، ثم تحسم ل كفهصٌده الٌمنى من مفطعت قفإذا وجب  :قالط، فإذا اجتمعت هذه الشرو

أو  والقصاص فً الطرؾة، هل الطب ٌعالجونها بسرعأن آلً. اتوضع فً زٌت مؽلنا، ا هوجوبًّ 

قطعت رجله الٌسرى من  ،السرقة لما قطعت ٌده الٌمنىإلى  إن عاد، فسكٌنب ؟ٌكون قطع الطرؾ بمَ 

ال تقطع  ،ن ٌمشً علٌهاأحتى ٌستطٌع  ،حتى ٌمشً علٌها بترك العقٌُ ، مفصل كعبه بترك عقبه

 فٌقطع المفصل وٌترك العقب كعب كل قدم فٌها، والكعب هو العظم الناتئ فً كل قدم ،الرجل كلها

 ده الٌمنى ذاهبتان فبلٌرجله الٌسرى و وإن كانه، ن ٌمشً علٌأتى ٌستطٌع حٌترك له  ،مؤخر القدم

 .بعاد ٌحرم حٌنبذ قطعه وٌحبس حتى ٌتو فإن م،حسمت القد - وحسمت :قالة، لتعطٌل منفع قطع

ن كان إو، ن ٌضمن ما سرقه وٌرد لمالكهأنقول نعم ٌجب علٌه ؟ هسرق وهل ٌجب علٌه الضمان لما

 :ٌجب فٌها حد السرقة ثالثة أمور الثم ذكر ه. ال قٌمتإن كان مثلٌا وإا ٌرد مثله تالفًّ 



اثمر األشجار ٌشمل التمر و -ا ومن سرق ثمرًّ  :قال ا بأن ٌأخذه من رؤوس من سرق ثمرًّ  ،أٌضًّ

ه، ذا هناك حارس لإتى ه، حا بجدار علٌولو كان هذ البستان محوطًّ  ،من رؤوس األشجارأو  النخل

الثمر  "حرز ماشٌة من غٌرأو  امن سرق ثمرًّ ر، "ن كما سٌذكلكن ٌؽرم قٌمته مرتٌ ٌقطع ه الفإنّ 

ً الجرٌد موضع التشمٌس ٌكون حرز ف ثم وضع ،األشجارأو  ذا قطع من ضروس النخلإٌحرز 

ة، حظٌر  ذا كانت فً الحظائر فهذا حرزها؟ إكٌؾ ٌكون حرزها - الماشٌة حرزها. ذن محرزإ

ذا سرق من ؼٌر حرز إف ،الٌها ؼالبًّ إً ونظره ذا كانت فً المرعى ٌقولون بوجود الراعإو، حوش

حٌنئد تكون ؼٌر محرزة  ،ا عنهائبًّ ؼاأو  او لٌست محرزة بأن ٌكون الراعً هائمًّ  سرقها فً المرعى

 .ٌجب القطع وال

االشًء الثالث   ،ذا سرق جمار النخلر، إامّ ٌجب فٌه القطع وٌأخذ نفس الحكم هو جُ  الذي ال أٌضًّ

 ،كون فً كل رأس نخلةٌهذا ، كل نخلة فٌها هذا الشحم األبٌض، ٌسمونه شحم النخل - رثَ وهو الكَ 

انسان إنخلة فٌها هذا األبٌض فإذا سرقه كل  ،ذا أزٌل من النخلة ماتت النخلةإ او. ٌؽرم أٌضًّ  أٌضًّ

ًٌّ ، ه ٌؽرم قٌمته مرتٌننسان فإنّ إذا سرقه إٌلحق به الطلع  ٌؽرم قٌمته وال  التمر مثلً، اولو كان مثل

ه لو سرقها من ؼٌر حرز إنّ ، فوالجمار والماشٌة الثمر :دى هذه الثبلثة أمورع مرتٌن وما مثلهٌؽرم 

ًٌّ إو ،ان كان متقومًّ إٌضمن قٌمتها مرة واحدة   "قطع وال: "قال رحمه هللا ه.ا ٌضمن بمثلن كان مثل

الشاة سرقها أو   سرق البهٌمةمثبلًّ أو  لجرٌدقطعت الثمرة ووضعت على ا، ن كانت هذه محرزةإو

 ع. ه ٌقطمن الحوش محرزة فإنّ 

 من لم ٌجد ما" ما ٌشتري به زمن مجاعة غالء لم ٌقطعأو  ،فإن لم ٌجد ما ٌشترٌه: "قال ثمّ 

لم ٌجد ما أو ، لٌس عنده أموال ٌشتري بهاأو  ،أكبلًّ  ا ٌشترٌهعنده أموال لكن لم ٌجد قوتًّ ه، ٌشترٌ

لكنه لحالة ، جلمن حدود هللا عز و وهنا فً تعطٌل لحدّ ة. لم ٌقطع بسرق، ري به زمن المجاعةٌشت

 ة.معٌن

الذٌن ٌعرضون  هم المكلفون الملتزمون اع الطرٌقطّ ق   "وقطاع الطرٌق ،فصل: "قال رحمه هللا

نهم ٌؽصبوأو  ،فٌؽصبونهم أموالهم المحترمة ،البحرأو  البنٌانأو  للناس بسبلح فً الصحراء

 :فمنهم ،ٌقول المؤلؾ وهم أنواع مجاهرة

   كان المحارب  ذاإٌعنً  ،ؼٌرهأو  ائًّ افَ ل مكُ تَ ٌُقال به لو قتله، وٌقول قَ الذي  ا هومكافئًّ ، ابًّ ل مكاف  ت  ق

صلب  ثمّ ، اما حدًّ نّ إا والقتل هنا لٌس قصاصًّ ، قتله ٌُ فإنّ  ،كولد :ال. ققتل ابنهأو  اا وقتل عبدًّ حرًّ 

مكافؤ فقط  ٌوضع على الصلٌب حتى ٌشتهر أمرهب، لٌقتل وٌص، لم ٌذكر مدة، وحتى ٌشتهر

ا لكن لو قتل شخصًّ  لكن ال ٌصلب ،ه ٌقتل فً الحرابةب ولده فإنّ ذا قتل األإٌعنً . دون ؼٌره

ٌكفن وٌصلى ٌؽسل وٌنزل و ثمّ ، حتى ٌشتهر لٌرتدع ؼٌره ٌصلبه ٌقتل وا له فإنّ خر مكافئًّ آ

 ن.علٌه وٌدف

 ًاٌعنً وجوبًّ  ،اتل حتمًّ ق ه لم ٌأخذألخذ المال لكنّ ، قتل فقط لم ٌأخذ ماالًّ  ،من قتل فقط :الثان ،

 .وال صلب

 قطعت  ،لم ٌقتل ،ا فأكثر فقطٌكون هذا المال نصابًّ لكن ٌشترط أن  ،من أخذ المال :قال :الثالث

تقطع ٌده الٌمنى ثم رجله  وٌجب الترتٌب هنا، اٌده الٌمنى ثم رجله الٌسرى فً مقام واحد وجوبًّ 



لو سرق  بخبلؾ السرقة ،ثم رجله الٌسرى نىمباشرة تقطع ٌده الٌم ،الٌسرى فً مقام واحد

لٌس و ذا حدّ ، ههنا ال ،تقطع رجله الٌسرى مرتٌن تقطع ٌده الٌمنى ثم ٌترك حتى ٌبرء ثم

 ه.ٌعنً ؼمستا فً الزٌت وخلً سبٌلوحسمتا  ،قصاص

 أبعد عن البلد  ،نفً ،أخاض الناس فً أسفارهم فقط ،أي الطرٌق ن أخاض السبٌلإو :الرابع

 .هذا مقٌد بالؽاٌةحتى تظهر توبته شرد عن البلد  ٌعنً ،وشرد طرد

 :الطرق ثالثة شروطوشرط لوجوب الحد على قطاع 

 .قرار مرتٌن كالسرقةإنة وبٌّ  ثبوت ذلك -

 ز.أن ٌسرقوا من حر ،الحرز :الثانً -

 .ربع دٌنارأو  وهو ثبلثة دراهم ،اأن ٌأخذوا نصابًّ  :الثالث -

الرجل قطع الٌد ووهو الصلب و "ومن تاب منهم قبل القدرة علٌه سقط منه حق هللا تعالى" :قال 

اوالسرقة والشرب ٌسقط  الزنا حدّ وحتى ، تحتم القتلوالنفً و جل ا هلل عز وكل ما كان حقًّ  ،أٌضًّ

 ،اد ال تسقط حتى بعد التوبةبا حق العمّ ، أبل ٌسقط منه شًءفب بعد القدرة علٌه اا من تأمّ  ،ٌسقط

 .ذلك ؼٌرأو  اتبلفًّ إأو  دون النفسأو  ا بالنفسذا كان قصاصًّ ، إذا طالب بهإ اطبعًّ  "دمًآوأخذ بحق "

ن أقبل  ه،فتاب قبل ثبوت، سرقةأو  ا كشربفً ؼٌر الحرارة طبعًّ ى، ومن وجب علٌه حد هلل تعال

ًّ ذا كان الحد لآلإا مّ أ ،ه ٌسقطٌثبت عند الحاكم فإنّ   ه.قط حتى بعد توبته ال ٌسفإنّ  كحد القذؾ مثبلًّ  دم

 حرٌم الرجل - حرمته وأ ،لفعل الفاحشةأو  إما لقتل - نفسهأو  ،ولو قال - أرٌد ماله ومن" :قال

ٌعنً ٌجب دفعه بأسهل  ولم ٌندفع المرٌد اال بالقتل ،زناأو  كأمه وأخته وزوجته إما لقتل هنساؤ :هم

هو أصعب منه  بعد السهل ما ًٌأت سهل ثمّ ما ٌدفع بالوإنّ  ،قتله به ال ٌقتل مباشرة ٌؽلب على الظنّ  ما

ولم ٌندفع المرٌد اال " .ٌقتله مباشرة ال، بالقتلن ٌنتهً ألى إبالفعل  ٌعنً ٌدفع بالكبلم ثمّ ، هكذاو

 ".القتل أبٌح قتله ولٌس علٌه ضمانب

مة لَ ا المراد به هنا الظَ أمّ  ،ب الجور والظلم والعدوان، أمن البؽً البؽاة جمع باغٍ  ،ذوو شوكة والبغاة

 :شترط حتى ٌكونوا بؽاةٌُ  ،المعتدون علٌه اإلمامعن طاعة  الخارجون

  أقوٌاءو ٌعنً الشوكة هً شدة البأس وجدة السبلح عندهم أسلحة ،شوكةأن ٌكونوا ذوو. 

 ًأو ، أن ٌعتزل الوالٌة اإلمام من ا أن ٌرٌدوا مثبلًّ إمّ  ،اإلمامٌخرجون على  :الشرط الثان

 .ولو كان ؼٌر عدل ، تؽٌٌر منكر من المنكراتٌرٌدون منه مثبلًّ 

 ي تأوٌل ٌسوغ لهم الخروج أ، سابغ ٌكون عندهم تأوٌلأن  :ا بؽاةالشرط الثالث حتى ٌكونو

هكذا قال فً  ،حتى لو كان هذا التأوٌل السائػ خطأ ،علٌهوٌجوز بسببه الخروج  اإلمامعن 

 .اإلقناع

اع وقط، ذا اختل شرط منها ففً المذهب عندنا ٌكونون من قطاع الطرٌقإهذه الشروط الثبلثة 

 ،اال على ؼٌره طبعًّ  مماٌخرجون على اإل، أن ٌكونوا ذوي شوكة. الطرٌق تقدمت صورهم األربعة

عندهم تأوٌل عندهم عذر : بتأوٌل سائػ، الحاكم/  اإلمامالخروج على  قبٌلة على قبٌلة هذا ال ٌعتبر

 .اإلمامأخرجهم على 



ٌراسل  - ٌراسلهم ،ٌلزمه مراسلتهم،  ٌجوز لإلمام أن ٌقاتلهم مباشرةالٌعنً  قال رحمه هللا ثم

ذا ذكر له شبهة ٌجب إٌجب علٌه . عونه من شبهةٌدّ  زالة ماإو ،الصلحإلى  طرٌقه ألنّ ، هؤالء البؽاة

 .ن لهم هذا الخطألٌهم العلماء ٌبٌإفٌرسل  ،مثبلًّ  ئًّاخاط قد ٌكونوا متأولٌن تأوٌبلًّ ، ن ٌكشفهاأعلٌه 

  ابن عباس وناقشهم فرجع معه أربعة آالؾ أرسل الٌهم ،لما اعتزلته الحرورٌةرضً هللا عنه  وعلً

 . أحمد وسنن أبً داوود والنسائً اإلمامكما فً مسند 

ٌجب  ،ن ٌزٌلوهأ ٌرٌدون مثبلًّ  اأو ذكروا منكرًّ ، ن ٌكشفها لهمأ اإلمامإذا ذكروا شبهة ٌجب على 

فً   فً شًءمثبلًّ  اظلمو ،هم مظلومون فً شًء معٌننّ أذكروا  ،أو مظلمة. ن ٌزٌلهأ اإلمامعلى 

وأن ٌعطٌهم  ،أن ٌرد المظالم لهم اإلمامٌجب على ، أمبلك ،عقارات، أراٍض  أخذت منهم ،حقوق

ٌقول فإن أبوا  اإلقناعفً . هملوإال قات: قال. ن ٌخاؾ شرهمأإال  وال ٌجوز قتالهم قبل ذلك ،حقوقهم

ا ن كان قادرًّ إال حٌنئذ ٌلزمه قتالهم إالطاعة تركهم وإلى  فإن فاؤوا ،فهم بالقتالالرجوع وعظهم وخوّ 

  .مكانوقت اإلإلى  القتال ه ٌؤخرا فإنّ ذا لم ٌكن قادرًّ إا فأمّ ، اقادرًّ  ذا كان. إقادرال قاتلهم إو

. لو على رعٌته معونته على حربه ٌجب؟ أم لٌس علٌهم ذلك ونته فً حربهموهل على الرعٌة معا

 الرعٌةفهل ٌجب على م، ولم ٌزل المنكرات وقاتلهما كشؾ الشبهة ولم ٌزل المظالم ، اإلماملم ٌمتثل 

ه ٌجوز لهم أن أنّ إلى  ه ٌمٌلأو كأنّ ، ه توقؾكأنّ  أذكر كبلم الشٌخ العثٌمٌن أنا ما؟ ال ٌجبأو  معونته

لكن الحكم التكلٌفً  ،أذكر كبلمه بالضبط لكن ما ،لئبل ٌحصل الفساد بالخروج على األئمة ٌعٌنوه

الكن ، ألصحابها المظالم ٌردها ة،هبٌكشؾ الش ،ٌجب علٌه إزالة المنكرات التً ذكروها ٌنبؽً  أٌضًّ

 .التً قد تجر وٌبلت على المسلمٌنلئلنسان أن ال ٌتدخل فً مثل هذه األمور الؽظٌمة 

ٌن ماعندهم شوكة هؤالء قطاع ألؾ ألف ؾ شرط واحد منهم خرجوا مجموعةذا تخلّ إا كما ذكرنا أمّ 

ا المال ون قتلوا وأخذإ :فقطاع الطرٌق مضت أحوالهم. هم قطاع طرٌقبأنّ  اإلمامٌعاملهم  ،طرٌق

أرجلهم من ن أخذوا المال تقطع أٌدٌهم و، إا المال ٌقتلونوٌأخذن قتلوا ولم ، إٌصلبون ٌقتلون ثم

عطلوا  ،ا الطرقاتوملؤ ،أزعجوا الناس ،أخاضوا السبٌل ،ا من ذلكإن لم ٌأخذوا شٌئًّ  ،خبلؾ

ٌجهز على أو  وز أن ٌقتلهمٌج قهم ٌنفٌهم لكن اله ٌفرّ بأنّ  اإلمامحٌنئذ ٌعاملهم ، مصالح الناس

العلماء فً هذا الباب لكن هذه مسائل خطٌرة ٌنبؽً عدم  ٌعنً هناك أحكام كثٌرة ٌذكرها .جرٌحهم

ذلك ٌجر  ه ٌجب الصبر علٌه ألنّ فإنّ  امهما كان ظالمًّ  اإلمامه ٌنبؽً الصبر على نّ أواالستعجال فٌها 

 .وٌبلت على المسلمٌن

 بعد ا ولو هازالًّ من كفر طوعًّ  الشرعوفً  ،هو الراجع اللؽةفً  والمرتد ،فصل: قال رحمه هللا

 هللا تعالى سبّ أو ، اة ٌعتبر كافرًّ عى النبوّ شخص ادّ  ،ةعى النبوّ ادّ فمتى  كما قال المؤلؾأو  ،إسبلمه

 ،اا واحدًّ لهًّ إكونه أو  اكونه ربًّ  وجل جحد ربوبٌة هللا عز ،جحدهأو ، وسلمرسوله صلى هللا علٌه أو 

والصفة هنا  ،ره ٌكففإنّ  جلد صفة من صفات هللا عز وجحأو ، ه ٌكفرمع علمه بذلك فإنّ أنكر ذلك 

ٌدخل فٌها الصفات أو  ،اثباتها العلماءذا جحد صفة اتفق على إ ،فات المتفق علٌهاصٌدخل فٌها ال

ذا إكالخلق والرزق فهذه  ا الصفات الفعلٌةأمّ  ر،ه ٌكفالبلزمة هً بمعنى الحٌاة فإنّ ، الذاتٌة البلزمة

 .ره ال ٌكفأنكرها فإنّ 



لكن لو قالوا  .رونكفا مشهورون بنفً الصفات فبل ٌُ  المعتزلة، لذلك الحنابلة ال ٌكفرون المعتزلة

 نّ أ االقناعالصحٌح مثلما قال فً ؟ ال ٌكفرونأو  ل ٌكفروننفوا الرؤٌة فهأو  ،بخلق القرآن مثبلًّ 

 ذا كانإفضة حتى الرا. ه كافرأنّ  ال شكّ  إلٌها وٌنافح عنهاالذي ٌدعو  ،مورهذه األإلى  الذي ٌدعو

ه قلد فً بدعة مكفرة فإنّ  ن، مَ هم فسقةا المقلدون فإنّ أمّ  ،ه كافرالرفض فإنّ إلى  هناك عالم منهم ٌدعو

 .ه كافرالذي ٌقلد فٌها فإنّ  ،كل بدعة مكفرة الذي ٌدافع عنها وٌنافح عنها وٌدعو إلٌها كافر، فاسق

ا كما قال الشٌخ ثبت تواترًّ أو  ،من رسله المجمع علٌهم رسوالًّ أو  جلمن كتب هللا عز و اكتابًّ أو 

ا علٌه ظاهر مجمعًّ  احكمًّ أو  ،حدى العبادات الخمسإأو  ،جلهلل عز و املكًّ أو  ،امنصور ال آحادًّ 

ًٌّ جماعًّ إ هذا مجمع علٌه الخبز حل أو ،كالزنا مثبلًّ  ًٌّ  اجماعًّ إ المنتهىا كما قال فً ا قطع ا ال قطع

 ًٌّ  .كفر اسكوت

؟ ال لٌسوا  هل هم كفاراألشاعرة مثبلًّ  ،لون الصفاتالذٌن ٌأوّ  "فٌستتاب ثالثة أٌام: "قال رحمه هللا

ئل عن هؤالء سُ  لما - توقؾ فً ابن عثٌمٌنن كان الشٌخ إو، منهم ا حتى العامًلٌسوا كفارًّ ا، كفارًّ 

 هذا الذي أذكر ،رهمكفّ ما  لكن مع ذلك فً شرح اللمعة توقؾ ،ا فً اللؽةٌكفرون؟ وإن كان عالمًّ 

سبع صفات  ٌثبتون  هذه كلها ،الٌد ٌجعل عندها قدرة مثبلًّ ، لكن ٌأول ٌثبت الصفات، لأو  فالذي ٌُ 

 ؟لوها هل ٌكفرونهذه السبع مختلفون فٌها فلو أثبتوها وأوّ ، هً سبع له ا مختلفون فٌهاتقرٌبًّ 

ًٌّ  ؟صبلح الدٌن كان اٌش ننسى أنّ  وال. ٌكفرون الصحٌح ال كان  الدولة الصبلحٌة معروفة ،اأشعر

ن ظهرت الٌوم بعض واآل ،ومع ذلك جاهد فً سبٌل هللا ،دة األشعرٌة على المؤلٌبالعق حتى ٌقرّ 

 منهجهو صحٌح  ،وهو المنهج الصحٌح ،بد منهج سلفً حتى نحن نجاهد ٌقولون ال المجاهدٌن

أو  جاهدوا ٌكونون على باطللو  األشاعرة أنّ لكن ال نقول  ،هذا األولى وهذا األصحّ الصحٌح 

 ا.لم ٌأتوا بشًء كفري طبعًّ  ما اهذا ؼٌر صحٌح أبدًّ  ،الصوفٌة لو جاهدوا ٌكونون على باطل

 ،انسان وهو بالػ عاقل مختار ولو ممٌزًّ ذا ارتد اإلإ ،استتاب ثبلثة أٌام وجوبًّ ٌُ  :قال ،اإلنسان إذا ارتدّ 

 ؟اٌش ستثنى منٌُ ، ستثنى من ذلك السكرانوٌُ ، واالستتابةال بعد البلوغ إردته لكن ال ٌقتل  ه تصحّ فإنّ 

بشهادة أو  ما باالقرارإوتثبت الردة  .ردته ه تصحّ ا بسكره فإنّ ثمًّ آذا كان إالسكران هذا  ،العقل

ا ٌعنً فً أحكام ظاهرًّ  ،اوال تقبل ظاهرًّ  .بالسٌؾقتل فإن لم ٌتب ، افٌستتاب ثبلثة أٌام وجوبًّ  ،رجلٌن

هذا ال تقبل  ،وسلمرسوله صلى هللا علٌه  سبّ أو  جلهللا عز و هللا قد تقبل ممن سبّ ا عند أمّ  ،الدنٌا

ؾ حتى السبكً الشافعً ألّ  ،الصارم المسلولسبلم رحمه هللا وهذا ٌعنً تعرفون تألٌؾ شٌخ اإل ،اأبدًّ 

 وسلمالرسول صلى هللا علٌه  من سبّ  وهذا هو الصحٌح أنّ  ،وسلمالنبً صلى هللا علٌه  ن سبّ فً مَ 

هللا عز   ٌستهٌن وٌعنً ٌستسهل الناس سبّ بّل ئا لمنه التوبة أبدًّ  وال تقبل ،ه ٌجب قتلهحتى لو تاب فإنّ 

 .وسلمالرسول صلى هللا علٌه  سبّ أو  وجل

 ،اه ثبلثًّ ٌقول أقلّ  الؽاٌة ،اختلؾ فٌها العلماء كم مرة؟ ؟لكن كم، ٌسلم ثم ٌرتد "تكررت ردتهأو " :قال

ه أنّ نصاؾ إلقال ظاهر ا والشٌخ منصور ،تتكرر ردته ثبلث مرات الثالثة ٌقول ال تقبل فٌها توبته

سبلم وٌضمر الكفر الذي ٌظهر اإل - منافقأو  قال تكررت ردته .بمرتٌن ًٌكتف ،بمرتٌن فقط ًٌكتف

 المسلمٌن مأماه قد ٌتوب الساحر ال تقبل توبته ألنّ  ،الساحر ضربة بالسٌؾ حدّ ر، وكذلك الساح -

ا منه الجن لكن الساحر هنا كما ال ٌترك أبدًّ  ،الساحر تصعب توبته نّ أ ثم معلوم ،نعلم حتى ٌترك وال



وتجب ر. احر الذي عنده خفة ٌد هذا ال ٌكفا السأمّ  ،ٌعنً الذي ٌكفر بسحره قال الشارح المكفر

وعزم على أن ال  ،ى ما مضىوندم عل ،ٌعنً ترك الذنب ٌعنً التوبة إقبلع التوبة من كل ذنب وهً

ٌشترط فً قبول التوبة أن  ٌعنً ،رد مظلمة الستحبلل، من نحو ؼٌبة وقذؾ  ٌعود مع الشرط الرابع

ذ، الحلتوبتك أن تطلب منه  ن تصحّ أترط ٌشال  اؼتبت شخص مثبلًّ  ،نسان ممن اؼتابهاإل ٌستحلّ 

وسواء كما قال الشارح بلؽه  ،ال ٌشترطه فإنّ  ،اه سٌزداد ؼمًّ لكن لو علمت أنّ  ،فضلهذا األ منه لتتحل

 .قذفت أم لم ٌبلؽهك اؼتبت وأنّ 

  .محمد وعلى آله و صحبه أجمعٌن نبٌناعلى  وسلموصلى هللا  ،وهللا تعالى أعلم


